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ODBOJKARSKA ZVEZA MARIBOR
SLOVENIJA
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV MARIBOR
Koresova ulica 007, 2000 MARIBOR
tel. 02/3319011,
fax 02 / 33191 70

02/10
10.10.2012

Številka:
Datum:

Na podlagi sklepa članov DOS Maribor, sprejetega na Rednem občnem zboru DOS Maribor 2011, ki je bil dne 8. 3. 2012 in
zapisan v zapisniku Rednega občnega zbora DOS Maribor v 7. točki, sklep št. 5 se sprejme:

ANEKS K STATUTU DOS Maribor
2. ČLEN
DOSM se povezuje

in sodeluje

z drugimi

društvi,kjer

se združujejo

skupni interesi

na področju

športa,

predvsem pa sodeluje z odbojkarsko zvezo Slovenije (v nadaljnjem besedilu OZS), Evropsko mednarodno
odbojkarsko organizacijo (v nadaljnjem besedilu CEV). Svetovno odbojkarsko federacijo (v nadaljnjem
besedilu FIV8) in v zvezo odbojkarskih sodnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZOSS).

S.ČLEN
Društvo odbojkarskih sodnikov ima svoj pečat. Znak je okrogel in je sestavljen iz odbojkarske žoge in napisa
društvo odbojkarskih sodnikov Maribor.

6. ČLEN
Delo DOSM je javno in obvešča o svojem delovanju ožjo in širšo javnost.
1. Ožjo javnost obvešča:

2.

•

z objavo vabil in zapisnikov

•

z izdajo internega glasila

•

preko telefona

•

z objavo obvestil na javnih mestih

•

ustno na prireditvah

Širšo Javnost obvešča:
•

seje organov društva so javne

•

ob pomembnih

•

z izdajanjem biltenov in publikacij o društvenih prireditvah

•

preko sredstev javnega obveščanja

•

preko internetnih

aktivnostih

organizira tiskovno konferenco
in dejavnostih

strani

10. ČLEN
DOSM se lahko ukvarja poleg osnovne dejavnosti,
pridobitveno

dejavnostjo

ki izhaja iz določil

9. člena teh pravil, še s stransko

v skladu določil 22. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št 60/95) in drugimi

veljavnimi predpisi.
Finančna sredstva pridobljena

s stranko

pridobitveno

dejavnostjo,

se morajo

koristiti

le za razvoj in

napredek osnovne dejavnosti DOSM iz določil 9. člena teh pravil.
Davčna številka: 79637396;

TIR: NKBM 04515-0000549528;

Matična številka: 9991435035000;

Davčni zavezanec: NE

DOSM se ukvarja s stransko pridobitveno

dejavnostjo

in to:

~

JS8.140 izdaja revij in druge periodike (društvene revije in druga periodika)

}

G47.190 druga trgovina v nespicilizirani

~

JS8.140 Izdajanje revij in druge periodike (področje društva)

~

J63.120 Obratovanje

~

M73.120 posredovanje

~

N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

~

N79.120 Dejavnost organizatorjev

~

N82 300 Organiziranje

prodajalni (prodaja društvenih

izdelkov)

spletnih portalov (za sponzorje in donatorje)
oglaševalskega prostora (za sponzorje in donatorje)

potovanj (za člane društva)

razstav,sejmov,srečanj

(področje društva)

15. ČLEN

Organi DOSM so:
•

občni zbor DOSM

•

upravni odbor DOSM

•

nadzorni odbor DOSM

•

disciplinski sodnik

Mandat članov organov traja štiri leta,lahko
mandata.

pa preneha s podanim odstopom

ali odpoklicem

pred iztekom

16. ČLEN
Občni zbor DOSM je najvišji organ DOSM in voli:
•

predsednika

DOSM, ki je hkrati predsednik upravnega odbora DOSM in je mandatar

•

člane nadzornega odbora

•

disciplinskega sodnika

Sestaja se po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
Občni zbor DOSM sklicuje upravni odbor DOSM.
Občni zbor DOSM sestavljajo vsi člani DOSM, to redni in častni člani društva, pri čemer častni člani nimajo
pravice glasovanja.
Občnemu zboru DOSM so za svoje delo odgovorni vsi organi DOSM.
31. ČLEN

Disciplinski sodnik
Disciplinskega sodnika voli občni zbor za dobo štirih let. Disciplinski sodnik vodi postopek,izreka
skladu s pravili in smiselno z določbami zakona o kazenskem postopku.

32. ČLEN
Davčna številka: 79637396; TIR: NKBM 04515-0000549528; Matična številka: 9991435035000; Davčni zavezanec: NE

kazni, v

Za disciplinski prekršek članov DOSM se šteje hujše ne spoštovanje pravil in sklepov organov DOSM ter
vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interes in ugled DOSM. O prekrških članov DOSM odloča na
prvi stopnji disciplinski sodnik, ki lahko izreče članom DOSM naslednje ukrepe:
•

opomin

•

javni opomin

•

suspenza 3 ali 6 mesecev

•

denarno kazen

•

izključitev

O pritožbi proti ukrepom disciplinskega
DOSM kot drugostopenjski organ.

sodnika odloča na svojem prvem naslednjem sklicu upravni odbor

Predsednik DOSM
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Davčni zavezanec: NE

